


Elaboraram programa para 8,4 mil canais não é uma tarefa fácil. Ao mesmo tempo em

que confere visibilidade às revendas, uma marca como a Microsoft acirra a disputa entre

os membros da base. Conseguir diferenciar-se entre a multidão exige habilidade e esforço

do fornecedor e do canal. "Competição é uma realidade do mercado e acho que isso é bom

para o parceiro. Apesar de ser grande a quantidade de revendas, há também um grande nú-

mero de empresas a serem atendidas no Brasil", acredita Rodrigo Modena Munhoz, gerente

de programa e estratégias para parceiros da Microsoft.

Em meio à ampla rede que comercializa os produtos da marca, parece inevitável que

duas revendas mirem no mesmo cliente. Neste contexto, o registro das oportunidades sur-

ge como um ponto crítico dentro do programa. "Quem vai em busca de uma oportunidade

gostaria de ter melhores condições para ganhar o negócio no qual investiu", acredita Jorge

Sukarie, presidente da Brasoftware - revenda de software com cerca de 70% dos resulta-

dos vinculados à venda de tecnologia Microsoft, com ênfase em licenciamento.

Para José Thyrso Tognini, diretor-comercial da Softplace Informática, registrar uma

oportunidade no site da Microsoft é uma tarefa para lá de complicada. "É tão difícil encon-

trar o lugar para fazer o registro que, muitas vezes, acabo desistindo", confessa o executivo

da revenda (Registered Member). Além disso, Tognini calcula que perde 15 minutos repas-

sando detalhes que, muitas vezes, não importam em uma simples venda de software.

Sukarie enfatiza que a função do mecanismo é garantir diferenciais para a revenda, evi-

tando que "pára-quedistas" atravessem a negociação. Munhoz comenta que, em projetos

mais complexos, a fabricante prevê uma compensação de 20% do esforço de pré-venda do

canal. Um dos mecanismos para blindar os canais da competição desenfreada é a qualifi-

cação. "As certif icações nastecnologias não têm limite e o cliente pode escolher o parceiro

pela competência e abrangência regional", sentencia Sukarie.

Cerca de BDO revendas estão na categoria Gold e Certified do prograrría da companhia,

ocupando o topo da pirâmide dessa estrutura. "Esses canais têm uma média de duas es-

pecializações", avalia Munhoz, que ressalta: "Investir em treinamento é uma oportunidade

de benefícios às revendas". Em compensação, outros 7,8 mil canais vendem software Mi-

crosoft em caixas ou inseridos como parte de uma solução que envolve produtos de outras

Fabricantes. "A marca seria, hoje, um elemento dentro do mix que compomos na oferta",

revela Tognini, que viu as receitas com a marca caírem de 45% para 12% na Softplace.

Na visão do diretor da Brasoftware, a fabricante tem procurado evoluir com o seu

programa, investindo em relacionamento. Além disso, o executivo acredita que há um in-

vestimento da companhia para orientação das equipes no desenvolvimento do trabalho do

parceiro, auxiliando no planejamento estratégico da revenda.



Mesmo que a aposta da SAP nas vendas indi-

retas seja recente, suas políticas parecem agra-

dáveis aos parceiros. "Temos nos dado muito bem

com a estrutura do programa", avalia Frederico

Vilar, diretor de vendas de produtos da marca na

Sonda Procwork. E não haveria de ser diferente, já

que, pelas contas do executivo, cerca de 50% das

receitas de serviço da integradora provêm de solu-

ções de gestão da fabricante alemã.

A complexidade na venda configura-se em

oportunidade de agregar valor por parte dos canais,

na mesma proporção que torna-se um desafio de

especialização nas ferramentas. Soma-se às exi-

gências de qualidade o fato de que todos precisam

estar afinados na tecnologia da fabricante para

conquistar negócios.

"Existem muitos players e, assim, algumas

revendas se sobrepõem em algumas regiões. Isso,

às vezes, complica a concorrência nas contas", jul-

ga Vilar. Quando há conflito, segundo o diretor, a

SAP tem por hábito buscar um consenso entre os

canais envolvidos para que a queda de braço não

prejudique as margens. Na opinião do executivo,

esse ponto é um teste para o programa.

Na busca por minimizar os impactos da

concorrência, Danielle Al locca Mendonça,

gerente de alianças da SAP, diz que foi reali-

zado um mapeamento do mercado brasileiro,

dividindo as 61 revendas de valor agregado

que compõem a base por território e espe-

cialização. "Em última instância, é o cliente

que saberá com mais precisão qual é o canal

mais adequado para trabalhar no projeto", re-

flete a executiva, que garante: "em situações

de concorrência, as margens são mantidas".

Ainda que tenha a aceitação do programa

pelos canais ouvidos, a SAP mantém, dentro

do modelo híbrido de atuação, uma força di-

reta para atendimento a grandes contas. Aos

parceiros, estão delimitados os clientes com

faturamento abaixo de USS 300 milhões, o

que define uma orientação das vendas indire-

tas junto ao mercado de pequenas e médias

companhias (SMB). A gerente salienta que a

fabricante mantém benefícios e regras claras

para a comunidade de parceiros e, com isso,

contribuí para a estruturação de sua base de

aliados. Segundo ela, o programa passa por

atualizações duas vezes ao ano.

Segundo alguns parceiros ouvidos pela

reportagem de CRN, contudo, o discurso da

fabricante deixa de chegar a todos os canais

de forma clara, principalmente aos que ocu-

pam a base da pirâmide. "Falta comunicação

conosco", revela o executivo de uma revenda

classificada pelo programa como Associate,

categoria que representa mais da metade do

número de alianças da SAP, e que preferiu

não se identificar.



Compreender Q organograma da HP é uma

tarefa complicada para os próprios canais. O

executivo de uma revenda da fabricante, que

preferiu não se identificar, resume: "É como

se exist issem três empresas distintas", em re-

ferência às áreas trabalhadas pela companhia.

Para o parceiro, o grupo de TSG (sistemas de

tecnologia] tem políticas claras, enquanto as di-

visões de IPG (imagem e impressão) e PSG (com-

putação pessoal) operam com margens baixas,

que, segundo o diretor, respondem pelo ponto

mais crítico do programa.

Tal observação deve-se, também, ao fato de

o mercado estar cada vez mais orientado à oferta

de soluções, com a venda de hardware e softwa-

re sendo elevada à posição de commodities. "Em

TSG, o que tem ocorrido é uma queda no preço

do produto, e isso fatalmente diminui a margem",

opina Márcio Quaiato Perez, diretor-comercial da

integradora Full Service. "A área de servidores é

onde você tem melhores lucros e consegue traba-

lhar a oferta de serviço", aponta o executivo, como

forma de fugir da guerra de preço.

Desta forma, resta aos parceiros da

marca agregar valor às vendas - e a fabri-

cante vem se esforçando para contribuir

com essa atuação. "O canal consegue somar

treinamentos e conhecimentos próprios aos

produtos da HP", acredita Silvino Lins, diretor

de marketing para canais da empresa.

Além disso, as revendas que compram

de distr ibuidores cadastrados não enxer-

gam um ponto focal para cadast raras opor-

tunidades geradas. "Não existe um sistema

em que o canal pode registrar diretamente

seus projetos", diz um execut ivo parceiro

que pediu sigilo. "Apontar negócios é sim-

ples. D importante é saber qual canal fez

os investimentos para atender tal cliente",

rebate Lins. "Para a oferta de serv iços, a

HP disponibil iza um ferramental que atende

às necessidades do cliente, privi legiando

os canais que atingem as metas", comenta

Quaiato, que observa esforço da fabr icante

no sentido de auxiliar os canais em grandes

projetos de integração.

No meio disso, o programa da HP está

em constante fase de ajuste. E a orientação

a serviços é um ponto primordial desse tra-

balho contínuo. "D momento do programa é

de crescimento e de maior proximidade com

os parceiros", diz Lins, salientando que a

empresa busca simplificar seus processos e

fazer com que os canais certos atendam os

clientes certos.



Para Maurício Sucasas, diretor de canais da

IBM, uma das coisas que a fabricante aprendeu

ouvindo seus parceiros foi dosar a intensidade, a

frequência e a profundidade das mudanças da polí-

tica devendas indiretas. Trabalhar com um progra-

ma que as revendas consultadas pela reportagem

de CRN Brasil definem como "vivo" traz conforto e

expectativa de melhorias. "D programa vem evo-

luindo constantemente", diz o executivo de uma

empresa parceira, que não quis se identificar.

Denominada Partner World, a política começou

há 1D anos e, desde então, tem passado por ajustes.

Hoje, três métricas são utilizadas na avaliação dos

parceiros: performance, qualificação profissional e

satisfação do cliente. Pelas contas de Sucasas, a

IBM tem cerca de 40 canais no nível Premier, BD no

Advanced e 200 na categoria Member. Se somados

distribuidores e revendas cadastrados, desenvolve-

dores e integradores, o executivo estima que esse

número ultrapasse mil empresas.

Dentro desse cenário, o registro de oportuni-

dades é identificado como o ponto mais crítico. "Tal

política não tem validação no ambiente do cliente",

resume o executivo de uma integradora posiciona-

da no topo do programa da IBM. D parceiro ilustra

a afirmação contando que vinha trabalhando

um cliente durante um período, aguardando o

amadurecimento da oportunidade para regis-

trá-la. "Neste processo, outro canal visitou a

mesma empresa e levantou superficialmente

suas demandas, registrando o negócio de ma-

neira genérica", continua ele, lembrando que

situações como essas geram desgaste, pois

conflitos internos não interessam ao cliente.

"No registro, preciso beneficiar quem

gerou a oportunidade", salienta Sucasas, que

completa: "As regras do programa são claras.

Se o parceiro trabalha bastante tempo na con-

ta e não registra o negócio, lamento. Senão,

ficamos sem parâmetro", comenta o diretor,

dizendo que o percentual de conflito entre os

canais da IBM é bem pequeno. "Temos uma re-

gra pública e clara para resolver os conflitos e,

dessa forma, é fácil jogar", pontua.

Ainda segundo o parceiro, a IBM chegou a

contar, durante uma época, com a figura de um

profissional que, em situações como essa, visi-

tava a conta para identificar o problema e saber

qual canal era o mais apto para o atendimen-

to ao cliente. Esta função, no entanto, deixou

de existir, conta o profissional. Além disso, o

executivo da revenda aponta como outro fator

de atenção as pressões por metas, que sur-

gem próximas ao fechamento dos trimestres

e podem comprometer as margens do canal.

"Quando o final do quarter está chegando, co-

meça a loucura para finalizar negócios e, então,

um valor que você agregou durante um tempo

de negociação é comprometido para bater um

número", diz ele.

Em contrapartida, o diretordo canal elo-

gia a disposição da fabricante no alinhamen-

to das estratégias da revenda e na realoca-

ção de verbas de marketing, proporcional ao

resultado do parceiro.



"Nada é ruim no plano, mas, no final de 2007,

ele perdeu força", avalia Renato Carneiro, presi-

dente da 2S, qualificada no nível 2-tier no progra-

ma de canais da Cisco Systems. Na visão do exe-

cutivo, a política preocupa-se com a capacitação

e a rentabilidade dos aliados, oferecendo rebates

significativos dentro das soluções que compõem

a estratégia para o ano. "Tal postura faz com que

os parceiros conheçam os planos da fabricante

quando olham para os estímulos de venda e as

margens para cada produto", comenta Carneiro.

De toda forma, é nítida a retração vivida pela

fabricante diante do mercado, afetando a relação

com sua base de revendas. Os apontamentos fei-

tos pelos canais ouvidos datam o envolvimento da

Mude (ex-distribuidora da marca) em fraudes de

importação como o ponto de mutação do progra-

ma -ferida ainda aberta na operação. "É inevitável

fazer comparações entre antes e depois do ocor-

rido", reflete o parceiro, dizendo que o programa é

muito mais consistente do que esse fato.

"Existe uma percepção em nosso relaciona-

mento com a Cisco que nos traz insegurança no

trato com o distribuidor", relata o executivo de uma

revenda da marca. Em sua visão, após o ocor-

rido, a fabricante deixou de ser pró-ativa nos

compromissos já assumidos pelos canais, re-

duzindo a autonomia da filial brasileira.

"Tivemos alguns problemas de entrega,

mas isso não afeta o programa como um

todo", reconhece Marco Sena, diretor de ca-

nais da Cisco no Brasil. O executivo acredita

que, além do aumento repentino na demanda

direcionado a apenas um distribuidor [Ingram

Micro), no período, a fabricante passa por um

momento de crescimento intenso das opera-

ções no mercado brasileiro, o que torna a pro-

ximidade com os canais o grande desafio de

hoje. "Q volume de negócios aumentou mais

do que o número de funcionários", dimensio-

na Sena, citando que a subsidiária dobrou o

número de colaboradores nos últimos anos.

A questão é que o bom programa de ven-

das indiretas está, momentaneamente, sem

rumo aos olhos dos aliados. "A área de canais

apoiava muito o planejamento estratégico

das revendas", cita Carneiro, que percebeu

uma redução também nas verbas de marke-

ting cooperado. Mesmo assim, o diretor da 2S

vislumbra um futuro positivo: "Acredito que o

programa voltará a ser o que era antes".

Sena também prevê a normalização dos

negócios, principalmente, após o acordo fir-

mado com a Westcon. A Cisco trabalha na fi-

nal ização do contrato com mais um distribui-

dor, apontando para o retorno de um passado

de êxitos. "Se nosso programa não tira nota

10 em todos os pontos, precisamos trabalhar

para chegar lá", conclui o executivo.
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